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คําสั่งคณะวิทยาการจัดการ 
ที่  ๔๓๕/๒๕๖๐ 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM) คณะวิยาการจัดการ 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

............................................. 
 ตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา 
๑๑ ว่า “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่าง
สม่ํ า เ สมอ . . . ” รวม ทั ้ง มหาว ิทยาล ัยที ่กํ า หนด ให ้ท ุกหน ่ว ย ง านม ีก า ร ดํ า เน ินก า รจ ัด ก า รคว าม รู ้  
โดยเน้นให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้การดําเนินการจัดการความรู้ของคณะวิทยาการจัดการ 
เป็นไปด้วยความเหมาะสม สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาและนโยบายของมหาวิทยาลัย คณะวิทยาการ
จัดการ จึงขอแต่งต้ังคณะกรรมการจัดการความรู้ ดังน้ี  
 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป     วจีทองรัตนา ประธานกรรมการ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภูมิ       แสวงกุล กรรมการ 
๓. อาจารย์สมศักด์ิ                        คล้ายสังข์ กรรมการ 
๔. อาจารย์ ดร.กฤษณะ                  เช้ือชัยนาท กรรมการ 
๕. อาจารย์สุพัตรา                        กาญจาโนภาส กรรมการ 
๖. อาจาร์ยอภิญญา                       วิเศษสิงห์ 
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พยนต์ธร         สําเรจ็กิจเจริญ              
๘. อาจารย์ ดร.ยุทธภูมิ                   ธนากิจบริสุทธ์ิ 
๙. อาจารย์รัศมี                            รัตนอุบล 
๑๐. อาจารย์กนกวรรณ                   แก้วประเสริฐ 
๑๑. อาจารย์ณัฐพงษ์                      เตชะรัตนเสฎฐ์             
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์      พจนจารุวิทย์ 
๑๓. อาจารย์พัชราภรณ์                   เลขยันต์ 
๑๔. อาจารย์พิชามณต์                    ชาญสุไชย 
๑๕. อาจารย์นารีนารถ                    ปานบุญ 
๑๖. อาจารย์เอกพล                       เธียรถาวร 
๑๗. อาจารย์ปิติมนัส                      บรรลือ 
๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกายกาวิล  ศรีจินดา 
๑๙. อาจารย์สาวิตรี                        สุวรรณโณ 
๒๐. อาจารย์อิสรี                           ไพเราะ 
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(๒) 
 

๒๑. อาจารย์สมทบ                         แก้วเช้ือ 
๒๒. อาจารย์นิติธร                          อุ้นพิพัฒน์ 
๒๓. อาจารย์วิทยา                          อินทรพิมล 
๒๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาริชาต         รัตนบรรณสกุล 
๒๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัมมามนตร์  คณุรัตนาภรณ์ 
๒๖. นางสาวนิภาวรรณ                    ธาราศักด์ิ 
๒๗. นางสาวอรรถจิรา                     สงจันทร ์
๒๘. นางสาวกันยากร                      สุจริตเนติการ 
๒๙. นางสาวรัตน์วดี                       เฮงสุพัฒนโชค 
๓๐. นางนัษนันท์                          ทิพวัลย์ 
๓๑. นายสิริธนธราธร                     จริทีปต์ธนชาติ   
๓๒. นายวชิรศักด์ิ                         ถิ่นทวี 
๓๓. นางสาวสุวิมล                        วจีทองรัตนา 
๓๔. นางสาวธิดารัตน์                     รุ่งเรอืงชัยคงมี 
๓๕. นางสาวอรวรรณ                     บริบาล 
๓๖. นางสาวปทุมวดี                      นินํา 
๓๗. นางสาวสายบัว                       นนท์ศิลา 
๓๘. นางสาววีณา                          กัณหญีต 
๓๙. นายสมภพ                            บุญคุ้ม 
๔๐. นางสาวณัฏฐิญา                     นุชนาง  
๔๑. นางสาวมาลัยพรรณ                 ป้ันทรัพย์ 
๔๒. นางสาวปุณรภา                      ประดิษฐพงษ์ 
๔๓. นายกาญจน์มนัส                     หมืน่สังข์ 
๔๔. นางสาวพัชราภรณ์                   สลีาดเลา 
๔๕. นายวรเชษฐ์                           เอ่ียมมั่น 
๔๖. นางสาวสุลาวรรณ                    เพ็ชรแอง 
๔๗. นางสาวเกศิณี                         นิธิสิริประไพ 
๔๘. นางสาวพัชรี                           ทรพัย์ประเสริฐ 
๔๙. นางสาวจารุณี                         สนน้อย 
๕๐. นายประจวบ                          ทอสาร     
๕๑. นางสาววาสนา                        แสงพรหม 
๕๒. นางสาวภคพร                         เดชอนันต์ 
๕๓. นางสาวปิยะกาญจน์                  อภิชัยกุล 
๕๔. นายนพพล                             สินสืบผล 
๕๕. นายนาวิน                              ศรีแสง 
๕๖. นางสาวพจนา                         พัดใย 
๕๗. นางสาวอัจฉรา                        สีลาดเลา 
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๕๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชารวี      บุตรบํารุง 
๕๙. นางสาวดวงเนตร                    สาระสมบัติ 

กรรมการและเลขานุการ 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  
ให้คณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังน้ี 

๑. ทบทวนหรือจัดทําแผนการจัดการความรู้ของคณะวิทยาการจัดการ 
๒. สนับสนุนทรัพยากรการจัดการความรู้ของหน่วยงาน  
๓. ดําเนินการจัดกิจกรรมและติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู้  
๔. สรุปและรายงานผลการจัดการความรู้เสนอต่อผู้บริหารสูงสุดของคณะและคณะกรรมการดําเนินงาน

จัดการความรู้ระดับมหาวิทยาลัยเป็นระยะ 
 
 

ทั้งน้ี ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
 

 
                                              สั่ง  ณ  วันที่ ๒๒ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
      

                                                   
 
                                            (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป  วจีทองรัตนา) 
                                                       คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

 




